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 العالقات العربية التركية في مطلع القرن الحادي والعشرين
 -تقاطعات القيم والمصالح -

 جػماؿ مػنصػر د.
 عنابة -جامعة باجي ـبتار

 تــقـديـم
ولية واإلقليمية اليت أفرزهتا هناية اغبرب الباردة واهنيار أظهرت اؼبتغَتات الد

اإلسرائيلية اليت  -االرباد السوفياٌب وحرب اػبليج، وعملية التسوية السلمية العربية
انطلقت من مدريد، أظهرت ىذه اؼبتغَتات ؾبتمعة، فضاء تركيا ُب جغرافية سبتد من 

اف والقفقاس غرباً ومشااًل وآسيا الوسطى حبر األدرياتيكي إٔب حدود الصُت مروراً بالبلق
وإيراف شرقًا واؼبنطقة العربية جنوباً، ومع ىذه اؼبتغَتات وجدت تركيا نفسها ُب قلب 
دوائر جيوسياسية تتشكل من جديد أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافياً، وبدا ؽبا ُب 

دة ُب قارات آسيا وإفريقيا األفق إمكانية القياـ بدور ؿبور إقليمي ُب ىذه اؼبنطقة اؼبمت
 وأوروبا واؼبفتوحة على انتماءات حضارية وقومية متعددة وـبتلفة.

وىكذا تركيا اليت حسمت ُب السابق خيارىا االسًتاتيجي لصاّب االرتباط 
بالغرب دبؤسساتو العسكرية والسياسية واالقتصادية، واستنكفت عن فبارسة نشاط 

بية و اإلسالمية، اذبهت إثر التغَتات اعبارية إٔب مكثف ذباه الدائرة اغبضارية العر 
انتهاج سياسة أكثر فعالية ُب الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى والبلقاف والقفقاس، 

 باتت ولذلكوأضحت العبًا أكثر حيوية ُب العالقات السياسية بُت دوؿ اؼبنطقة. 
 التوجو  يتجاوز دبا ةاػبارجي عالقاهتا تطوير بضرورة  تركيا مقتنعة ُب اغباكمة اؼبؤسسة
 (1)واإلسالمي. العريب ؿبيطها مع وخصوًصا الغرب كبو التقليدي
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فقد وضع اهنيار االرباد السوفياٌب وتفككو، واستقالؿ اعبمهوريات اإلسالمية ُب 
آسيا الوسطى عن روسيا وكذلك صبهوريات البلقاف والقفقاس، تركيا أماـ خيارات التفاعل 

ا خاصة أف معمم شعوب ىذه اعبمهوريات من أصوؿ تركية. مع ىذه اعبمهوريات وشعوهب
وبدا ُب األفق اغبديث عن "عآب تركي" يربط أتراؾ صبهوريات آسيا الوسطى والقفقاس 

 والبلقاف بًتكيا يأخذ اىتماماً كبَتاً ُب النشاط اإلقليمي الًتكي.
 والقوقاز (2)فالبلقا مثلث وسط وُب وأوربا آسيا قارٌب بُت مهم موقع ُب تقع فًتكيا

 أوربا من الربية واغبديدية اػبطوط سبر تركيا وعرب ،2 ؾ ألف  780 ةدبساح األوسط والشرؽ
 مشاريع بدأت ومؤخرًا األوسط، الشرؽ منطقة مع روسيا وتوصل إيراف إٔب إضافة آسيا إٔب

 (3).والعآب أوربا إٔب تركيا عرب القزويٍت النفط لنقل
 والنهراف األوسط، الشرؽ ُب باؼبياه األغٌت دولةال ىي تركيا فاف ذلك عن فضال
 مناورات إجراء تركيا جغرافية اتساع ويتيح .تركيا من ينبعاف والعراؽ سوريا ُب األكثر أنبية

 مثل الطبيعية باؼبوارد وغٍت زراعي بلد وىي واعبوية، الربية والبحرية للقوى مشًتكة عسكرية
 (4)النفط. من حاجاهتا ثلث النفطية مواردىا وتغطي والنحاس والكرـو والفحم. اغبديد

وباإلضافة إٔب توجو السياسة اػبارجية الًتكية كبو صبهوريات البلقاف والقفقاس، فقد 
اإلسرائيلي، ومشروع إقامة نماـ إقليمي  -دفع مناخ مشروع التسوية السلمية للصراع العريب

ما والعآب العريب خصوصا، شرؽ أوسطي بًتكيا إٔب التوجو بقوة كبو الشرؽ األوسط عمو 
والذي رباوؿ ىذه الورقة اإلجابة  –أمنيًا واقتصاديًا وذباريًا ومائياً. والسؤاؿ اؼبطروح ىنا 

كيف كانت طبيعة العالقة بُت العآب العريب وتركيا طواؿ القرف اؼباضي؟ وما ىي   -عليو
 خصائصها وؿبدداهتا ُب مطلع القرف اغبإب؟
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I. لتاريخ العالقة تركيا والعـرب: عودة. 
للعرب مع األتراؾ تاريخ طويل، إذ ال يبكن إنكار أف األتراؾ حلقة من حلقات 
التاريخ اإلسالمي، كما ال ينكر اؼبعنيوف بالعالقات العربية الًتكية وصف األتراؾ للعرب 

 (5)"باألمة النبيلة"، تلك التسمية اليت كانت تطلق على العرب أياـ الدولة العثمانية.
م أف األتراؾ والعرب عاشوا معًا مدة تزيد عن أربعة قروف ُب ظل دولة واحدة و رغ

ىي الدولة العثمانية، ورغم اؼبصاّب اؼبشًتكة اليت تربطهم ُب العصر اغبديث حبكم اعبوار 
العربية ومنذ هناية اغبرب  -اعبغراُب وعوامل الثقافة والدين والتاريخ، إال أف العالقات الًتكية 

ألؤب كاف يشوهبا القلق والسلبية والشك، وكانت الرؤية اؼبتبادلة بُت األتراؾ والعرب العاؼبية ا
ُب مقدمة العوامل اليت أدت إٔب انغالؽ كل طرؼ عن اآلخر، إٔب حد جهل كل طرؼ 

 .(6)باآلخر
فاألتراؾ يعتقدوف أف العرب تآمروا ُب اغبرب العاؼبية األؤب مع القوى االستعمارية 

اطورية العثمانية وأدى ذلك ُب النهاية إٔب وقوع العرب أنفسهم ربت اؽبيمنة لتفكيك اإلمرب 
الغربية، ُب اؼبقابل يعتقد العرب وال سيما ُب اؼبشرؽ العريب أف الوجود العثماين )الًتكي( ُب 
الوطن العريب كاف استعمارًا ربت شعار الدين، األمر الذي مهد الطريق حضاريًا وتقنياً 

ويب. أي أف اػبربة التارىبية للعالقات بُت اعبانبُت مغلفة باؼبرارة كما أهنا لالستعمار األور 
 وقعت فريسة تفسَتات تارىبية متناقضة.

ُب البعد السياسي التارىبي ؼبرحلة ما بعد اغبرب العاؼبية األؤب انطلقت النخب 
سياً طورتو خصيصاً الًتكية اغباكمة ُب سياساهتا ذباه الدوؿ العربية من أهنا تقدـ مبوذجًا سيا

والعقائدي واالقتصادي ُب اؼبنطقة العربية، وقد ربكم بالنمرة  ليناسب التطور السياسي
الًتكية ذباه الدوؿ العربية خيار تركيا االسًتاتيجي اؼبرتبط بالغرب، فقد كانت تركيا أوؿ 

وأقامت عالقات  1949آذار/ مارس عاـ  28دولة إسالمية تعًتؼ بإسرائيل ُب 
 (7).1950اسية معها عاـ دبلوم
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 -1955بغداد -1952)األطلسي  وُب إطار دورىا ُب األحالؼ العسكرية
كثَتًا ما مارست تركيا سياسة ذباه الدوؿ العربية قوامها التوتر والضغط، ( 1959السنتو 

ُب حُت ٓب تنمر تركيا إٔب مسألة إقامة عالقات إهبابية مع الدوؿ العربية سواء ُب إطار 
 اإلقليمية أو االنتماء اغبضاري إال مع بروز عاملُت:اؼبصاّب 

حيث وجدت تركيا نفسها ُب عزلة دولية ُب  1974 األزمة القربصية بعد عاـ -1
 صراعها مع اليوناف ُب اعبزيرة بعدما وقفت معمم الدوؿ الغربية إٔب جانب اليوناف.

سة الدولية، وقد بروز دور النفط ُب السبعينيات من القرف اؼباضي وتأثَته على السيا -2
 تزامن ذلك مع أزمة اقتصادية كانت تشهدىا تركيا.

 بعدة ظبات أنبها: سة الًتكية ذباه الدائرة العربيةُب هناية الستينات سبيزت السياو       -3
عدـ التدخل ُب النزاعات العربية، وكذلك ُب الصراعات اإلقليمية كاغبرب العراقية  -1

 اإليرانية.
عالقات إقليمية متوازية مع الدوؿ العربية على غرار عالقاهتا مع التوجو كبو إقامة  -2

 إسرائيل وإيراف.
ُب قضية الصراع مع إسرائيل  1967تأييد اؼبواقف الفلسطينية خاصة بعد حرب  -3

من خالؿ التأكيد على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وخباصة القرار 
ؽ بعد انضمامها لعضوية منممة اؼبؤسبر ، وإتباع سياسة إهبابية ُب ىذا السيا242

 .1976اإلسالمي عاـ 
العربية  -ورغم ىذا التطور ُب السياسة الًتكية ذباه العآب العريب إال أف العالقات الًتكية

بشكل عاـ ظلت ُب دائرة الشك والسلبية ويعود األمر بالدرجة األؤب إٔب أف البعد 
األمنية العسكرية واالقتصادية، األمر الذي الغريب ظل حاضرًا بقوة ُب سياسات تركيا 

 جعل الطرؼ العريب ينمر إٔب ىذه السياسة بعُت الشك واغبذر والقلق.
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الغربية، إثر  االسًتاتيجيةإال أف ىذه اؼبعادلة تعرضت لالىتزاز مع تغَت موقع تركيا ُب 
الطريق اهنيار االرباد السوفياٌب. وحرب اػبليج الثانية، اغبدث األساس الذي مهد 

 االنكفائيةلسياسة تركية أكثر فعالية ُب العآب العريب، حيث زبلت تركيا عن سياستها 
 واغبذرة ُب الشرؽ األوسط لصاّب القياـ بدور إقليمي أكثر فعالية.

عن التوجو اؼبستقبلي لبالده أثناء حرب اػبليج  (8)أوزاؿ تورغوت وقد عرب الرئيس
اغبرب لن يعود الشرؽ األوسط إٔب ما كاف عليو، إذا الثانية بالقوؿ: "بعد انتهاء ىذه 

ما أخذنا ُب االعتبار كل اغبقائق التارىبية ُب اؼبنطقة، فقد يكوف بإمكاننا جلب 
السالـ إٔب اؼبنطقة وأرى أف على القوة األخرى من خارج اؼبنطقة أف تسهل لنا ىذه 

اؼبنطقة اقتصاديًا مثل اؼبهمة... كبن مستعدوف لتنفيذ كل اؼبشاريع اليت تعيد بناء 
مشاريع تنمية اؼبوارد اؼبائية دبا فيها طريق إيصاؿ مياه األهنار الًتكية إٔب شبو اعبزيرة 
العربية ُب خطوط أنابيب تسَت جنبًا إٔب جنب مع أنابيب النفط والغاز... سيعتمد 
ىذا التعاوف االقتصادي على إنشاء صندوؽ نقد من شأنو تسهيل عملية التنمية 

قتصادية، ويبكن إنشاء ىذا الصندوؽ باالعتماد على نسبة مئوية معينة من الفوائد اال
ويبكن القوؿ إف السياسة  (9)النفطية إٔب جانب مسانبات من الدوؿ العربية الغنية" 

الًتكية ُب التسعينات ذباه العآب العريب واإلسالمي انطلقت من قضايا ومسائل ؿبددة 
 أنبها:
 باردة وتفكك االرباد السوفياٌب حّوؿ دور تركيا كرأس حربة أف انتهاء اغبرب ال

أطلسية ُب مواجهة االرباد السوفياٌب السابق، إٔب دور أكثر أنبية ومشولية وتعقيدًا ُب 
البلقاف والقوقاز وآسيا الوسطى والشرؽ األوسط، فبا يدفع بًتكيا كبو التطلع إٔب دور 

 اعبغرافية اؼبهمة.دولة إقليمية ؿبورية تتوسط ىذه األقاليم 
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  ًإف حرب اػبليج الثانية بمروفها والنتائج اليت أفرزهتا جعلت تركيا عنصرًا أساسيًا وجزءا
ال يتجزأ من لعبة األمم ُب الشرؽ األوسط، وذلك من خالؿ عوامل اؼبياه والنفط واألمن 

 واألقليات القومية.
  اؼ بعض  الدوؿ العربية إف بدء مفاوضات التسوية السلمية بُت العرب وإسرائيل واعًت

بدولة إسرائيل واحتماالت التوصل إٔب اتفاؽ سالـ بُت سورية ولبناف من جهة وإسرائيل من 
جهة ثانية يتيح لًتكيا ذباوز الكثَت من اغبذر واغبساسيات ُب عالقاهتا الشرؽ أوسطية 

 وخباصة العربية منها و اليت تعتقد أف تركيا متحيزة إلسرائيل.
 شهدت تغيَتات متسارعة ُب الداخل أنبها صعود التيار ذي اػبلفية  تركيا بدورىا

اإلسالمية إٔب الواجهة السياسية الًتكية، وىو وبمى بتأييد صباىَتي كبَت ووبتل اؼبرتبة األؤب 
ُب االنتخابات البلدية والنيابية اليت جرت ُب األعواـ األخَتة، وىذا العامل اؼبستجد ُب 

يكوف لو اعتبار ووزف ُب السياسة اػبارجية الًتكية حيث يعمل التيار  الداخل الًتكي البد أف
اإلسالمي جاىدًا لالرتباط بالدائرة اغبضارية اإلسالمية. وىنا يأٌب تقاطع القيم إٔب جانب 

 تقاطع اؼبصاّب.
II..تركيا والعرب في مطلع قرن جديد 

والعشرين عهد ربوؿ ُب مثلت مرحلة التسعينيات من القرف العشرين وبدايات القرف اغبادي 
عالقات تركيا بالشرؽ األوسط والغرب، و ُب إدراؾ تركيا أهنا تبتعد أكثر فأكثر عن أوروبا 
سياسيًا مقابل اإلحساس بإعادة اكتشاؼ ذاهتا ضمن دائرة تشمل البلقاف والقوقاز وآسيا 

سية والعسكرية الوسطى وإيراف والعآب العريب، وباتت فئات واسعة من النخبة الفكرية والسيا
ُب اجملتمع الًتكي ترى أف االذباه كبو اؼبنطقة العربية ال هبب أف يقتصر على ما ربدده 

 الغربية ألف ذلك يضعف الدور الًتكي وال يقويو وهبعلو دورًا تابعًا و ضعيفا االسًتاتيجية
هنا، وقد اذبهت  تركيا ُب ىذا اإلطار  إٔب مسار تعاوف سياسي واقتصادي، مع جَتا (10)

فمثال مع إيراف عقدت ؾبموعة من االتفاقات ُب ؾباؿ الطاقة، جعلت إيراف ثاين مزود لًتكيا 
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بالغاز، ومع العراؽ وسوريا اعتمدت سياسة تبادؿ اقتصادية وذبارية واسعة، ووقعت مع كل 
 (11)واحد من ىذين البلدين ما يفوؽ األربعُت اتفاقية ُب ىذا اإلطار.

من اذبهت تركيا بعد حرب اػبليج إٔب القياـ بدور مؤثر وانطالقاً من مسائل األ
ُب رسم تفاعالت اؼبنطقة ُب اجملاالت السياسية واألمنية واالقتصادية، وقد شهدت 
العالقات الًتكية مع عدد من الدوؿ العربية اػبليجية واؼبغاربية ومصر واألردف تطورات 

 اعات واؼبشاريع االقتصادية.إهبابية ُب ؾباالت التجارة والنقل والرساميل والصن
ويرجع بعض احملللُت عوامل ىذه اغبركية ُب السياسة اػبارجية الًتكية، إٔب ؾبموعة من 
العوامل ليست فقط دبلوماسية، إذ يشَتوف إٔب ثالث عوامل كربى سانبت ُب رسم  

 :(12)اسًتاتيجيات أنقرة اػبارجية
 .(13)ختلف أشكاؽباتنامي وزيادة الصالت الدولية للدولة الًتكية دب -
 الدمقرطة اؼبتنامية للحياة السياسية الداخلية الًتكية. -
 الديناميكية االقتصادية واالجتماعية اليت يشهدىا الداخل الًتكي. -

 ـبتلف على مبوىا 2009 العاـ مطلع الًتكية منذ العربية العالقات واصلتوقد 
 يبكن وفبا .حدة على ريبع بلد وكل تركيا بُت العالقة ُب تفاوت حصل وإف األصعدة

 ماي /أيار مطلع ُب للخارجية وزيرا أوغلو داود أضبد تعيُت أف تسجيلو ُب ىذا اإلطار
 اؼبشرقي ؿبيطها اذباه ُب الًتكية اػبارجية السياسة لتعزيز إضافيا دفعا ، أعترب 2009
 من امزيد أوغلو، اكتسبت داود تعيُت مع الًتكية اػبارجية فالسياسة .خصوصا والعريب
 ؽبذه وعديدة جديدة اخًتاقات خالؿ من ثبت ما بالفعل وىو .القرار ازباذ ُب السرعة

 مع العالقة ُب كذلك األرمينية اؼبسألة مثل جدا حساسة موضوعات ُب السياسة
 .ربديدا وسوريا العراؽ
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لذلك بات لزامًا على الدوؿ العربية اآلف األخذ بزماـ اؼببادرة، واستغالؿ 
كية الذكية إلحداث توازف ُب عالقاهتا مع الدوؿ العربية وإسرائيل، خاصة احملاولة الًت 

ُب ظل االحتياجات الًتكية إٔب أسواؽ الدوؿ العربية؛ حيث إف صادراهتا ووارداهتا من 
وُب ىذا اإلطار هبب  .الدوؿ العربية أضخم وال تقارف بتعامالهتا التجارية مع إسرائيل

، ؾبموعة من احملددات اليت ستساىم ُب تعزيز أف يستحضر اعبانب العريب خاصة
 عالقتو بًتكيا، ومن بينها:

  أنو ليس لًتكيا تطلعات ىيمنة ُب اؼبنطقة العربية فال مشاكل حدودية وال
الديبقراطية العلمانية  -تطلعات الستعادة األؾباد العثمانية، ألف تركيا بًتكيبتها اغبالية 

 دولة مهيمنة بل دولة ؿبورية إقليميا. غَت راغبة ُب أف تكوف –واإلسالمية 
 ثروات من يبلكوف ودبا اعبغراُب، وعمقهم الكبَت البشري بتعدادىم العرب إف 

جهة  من للمياه ومصدر صناعية كقوة وتركيا جهة، من النفط مقدمتها متنوعة ُب
 من عقود بعد والتكامل التقارب ضرورة تفرض متبادلة جذب عوامل يشكلوف أخرى،
 كذلك تركيا والعآب العريب، بُت الدينية والتارىبية الروابط فضال عن التوتر. ىذاو  القلق

 سبتلك وتركيا والثروة بينهم،  فالعرب يبلكوف النفط العالقات تطوير ُب اؼبتبادلة اؼبصاّب
 ذبربة وؽبا التصنيع من مسافة قطعت أهنا كما تكنولوجًيا، وتقدًما مدربة بشرية قوة

 أسسا نضع أف فيمكن ووحدناىا اؼبزايا صبيع ىذه دؾبنا وإذا .راطيةالديبق ُب رائدة
 ُب والرفاىية اؼبعيشي اؼبستوى التنمية ورفع تسريع إٔب يؤدي قوي، اقتصادي لتعاوف

 القطاع الرظبية وفبثلي على اإلدارات  -ُب ىذا اإلطار -جًدا  مهم دور ويقع اؼبنطقة، 
 .(14)ليةاحمل واإلدارات اؼبهنية واؼبؤسسات اػباص
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 الطرفُت، العسكري بُت التعاوف اتفاؽ وتوقيع إسرائيل مع الًتكية العالقات استمرار إف 
 االسًتاتيجية تتطلبو اؼبصاّب قرار ذلك إف للعرب، بل عداء انو ينمر إليو على أال هبب

 (15).العريب العآب ضد موقًفا الًتكية وليس
  بية عالقة تركيا بسوريا على وجو التحديد، ومن أىم احملددات ُب العالقات الًتكية العر

ذلك أف سوريا شكلت وما تزاؿ بوابة تركيا إٔب الوطن العريب، ومع وصوؿ حزب العدالة 
حققت تركيا عرب سوريا قباحها األبرز ُب ، 2002 والتنمية إٔب السلطة ُب تركيا عاـ

القات الًتكية السورية سياسات االنفتاح على الوطن العريب والعآب اإلسالمي، وربولت الع
اجهة إٔب مبوذج لعالقات بُت دولتُت كانتا باألمس القريب على حافة الدخوؿ ُب مو 

( وقضية حزب العماؿ الكردستاين، عسكرية بسبب مشاكل اغبدود )االسكندروف
 النوعي للتطور طبيعية كنتيجة واألمن الًتكية تنعم باالستقرار -السورية وأصبحت اغبدود

 مسألة السيما اػبالفية، القضايا يسهل حل البلدين، فبا ولد مناخا عالقة شهدتو الذي
 اؼبيادين مع سوريا وكل العآب العريب. ُب ـبتلف منطلقا لدفع عجلة التعاوف اؼبياه و

وقد حرصت تركيا ُب بداية األزمة السورية على إصالح يقوده الرئيس بشار األسد 
ف الًتكي أدى إٔب نقطة الالعودة ُب العالقات نفسو، لكن تطور األحداث وربوؿ اؼبوق

السورية، وردبا السؤاؿ الذي يطرح ىنا ىو كيف يبكن لًتكيا أف تعرض عالقاهتا  –الًتكية 
 مع سوريا للخطر؟ وأية حسابات حكمت اؼبوقف الًتكي من سوريا؟ االسًتاتيجية

ت على تغيَت ومع غياب إجابة حاظبة عن ىذا التساؤؿ، فمن الواضح أف تركيا راىن
سريع للنماـ ُب سوريا على غرار ما حصل ُب مصر وتونس، األمر الذي ٓب يتحقق بعد. 
واألكيد أف أية ؿباولة لًتميم العالقات السورية الًتكية، ال يبكن أف ترتكز على القواعد 
السابقة اليت اهنارت، وال بد من أسس جديدة ألية عالقات مستقبلية أساسها اؼبصاّب اليت 

 كم العالقات بُت الدولتُت.رب
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الباحث إٔب القوؿ بأنو بينما تستمر العالقات االقتصادية والسياسية  ويخلص
والثقافية بُت العرب وتركيا ُب النمو والتوسع، فإهنا حباجة ؼبزيد من العمل والتواصل عرب عدد  

 كبَت من األدوات واؼبيكانيزمات لعل أنبها:
 مستوى رؤساء على ٍبَ  ومن اػبارجية وزراء مستوى على اؼبتبادلة أوال الزيارات تنميم 

السياسية وترسي مزيدا من قواعد التعاوف السياسي  اػبالفات اغبكومة، فقادة الدوؿ، لتحل
وقد يكوف اؼبشروع الذي طرحو األمُت العاـ السابق عبامعة الدوؿ العربية "عمرو  .واالقتصادي

 منطلقا مهما للعمل ُب ىذا االذباه. " اعبوار العريب" موسى" والذي ظباه مشروع
 إمكانات التعاوف ُب البحث حوؿ اآلراء لتبادؿ والتجار األعماؿ، الصناعيُت رجاؿ دعوة 

 فبثلي أماـ وفتح اجملاالت وغَتىا، والتسويق االستثمارات صعيد على اؼبشًتؾ االقتصادي
 .اإلمكانات ىذه من لالستفادة اػباص القطاع
 أعماؿ ال  رجاؿ بُت تعاوف إقامة الصعوبة تطور، ومن  كل أساس البشرية العالقات إف

 مهمة الشخصية اللقاءات لذلك فإف .بينهم فيما لصداقة وال يؤسسوف بعًضا بعضهم يعرفوف
 والصناعة التجارة غرؼ على ىذا الصدد ُب كبَتة مسؤولية وتقع كثَتة، عراقيل لتجاوز

 .اؼبهنية واالربادات
  ية واألكاديبية بُت اؼبفكرين واألكاديبيُت العرب واألتراؾ من أجل تقوية العالقات الفكر

 تعميق العالقة وترسيخها، وكذلك ترشيد وتنوير العالقة ُب اجملاالت األخرى.
 خصوصا واف الطرفُت (16)االىتماـ بالبعد اغبضاري والثقاُب ُب العالقات العربية الًتكية ،

لقواسم اؼبشًتكة، وقد يكوف االنفتاح على اللغة ينتمياف إٔب فضاء حضاري فيو الكثَت من ا
الًتكية على مستوى اؼبؤسسات التعليمية واعبامعية العربية أحد أىم مفاتيح تعزيز ىذا التقارب 
الثقاُب. ىذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكوف من اؼبفيد إرساء قواعد العمل للتأسيس 

 فعلت تركيا مع اعبمهور العريب. إلعالـ عريب ىباطب اعبمهور الًتكي، على غرار ما
  كما أف تركيا مدعوة إٔب إعادة قراءة مواقفها ذباه االنتفاضات العربية، وما اقبر عنها من

 تغيَتات ُب اؼبنطقة بأسرىا.
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